COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1ª Reunião Extraordinária 09 de Fevereiro de 2022 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Caio França

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

Vista

1

Projeto de lei
723/2019

Deputado
Delegado Olim

Proíbe a comercialização de qualquer substância
ou produto cosmético, de beleza ou higiene
pessoal e perfumes cujo desenvolvimento,
fabricação ou manipulação envolva testes com
animais em seu desenvolvimento ou fabricação.

Deputado Bruno
Ganem

favorável. Voto em Separado dos
Deputados Professor Walter Vicioni
favorável ao projeto na forma do
substitutivo ora apresentado.,
Delegado Bruno Lima favorável,
com a emenda ora apresentada.

P.W.V.,
D.B.L.,
M.L.,
M.Z.

Para deliberação:
Item 02 - Requerimento CMADS nº 14/2021, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a convocação: 1- do Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido; e 2- do Diretor-Executivo da Fundação Florestal, Rodrigo
Levkovicz, para explicarem, perante esta Comissão Permanente, sobre os sérios prejuízos sociais, ambientais e econômicos com a concessão para exploração do Parque
Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR. (Vistas já concedidas: Deputado Prof. Walter Vicioni; Deputado Marcos Zerbini)
Item 03 - Requerimento CMADS nº 15/2021, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a convocação da Diretora-Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Sra. Patrícia Faga Iglecias Lemos, para explicar para
esta Comissão Permanente as razões da autorização emitida pela Companhia, para realização de aterramento em empreendimento da cidade de Itapecerica da Serra,
denominado 'Centro de Esportes e Eventos - CS7', em que pese o terreno esteja localizado, em sua totalidade, em área de proteção a mananciais. (Vistas já concedidas:
Deputado Prof. Walter Vicion; Deputado Marcos Zerbini).
Item 04 - Requerimento CMADS nº 01/2022, de autoria do Senhor Deputado Bruno Ganem, que requer a convocação do Sr. Paulo Kakinoff, presidente da GOL Linhas
Aéreas, para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a fuga e desaparecimento da cadela Pandora, no dia 15 de dezembro de 2021, durante conexão, no aeroporto
de Guarulhos (SP).

Item 05 - Requerimento CMADS nº 02/2022, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a convocação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Sr. Marcos Penido, para explicar para esta Comissão Permanente sobre os cortes
orçamentários na pasta, bem como sobre a subutilização das verbas destinadas a obras de infraestrutura antienchente e que deveriam ter sido usadas para evitar a
ocorrência de tragédias recentes, de deslizamentos de terras que causaram a morte de dezenas de pessoas.
Item 06 - Requerimento CMADS nº 03/2022, de autoria do Senhor Deputado Paulo Fiorilo, que requer, nos termos regimentais, a convocação por esta Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Audiência Pública - O risco de concessão em parques públicos, em especial o PETAR - Parque Estadual Turístico do Alto
Ribeira, do ponto de vista técnico científico, com o respectivo convite de especialistas e autoridades interessadas no tema, a ser realizada do dia 25 de fevereiro, às 10h,
em formato virtual.

Para ciência:
Item 07 - Documento recebido da Comissão das Classes de Apoio e Assistentes Técnicos da Pesquisa Científica e Tecnológica solicitando apoio à demanda junto ao
Exmo. Governador do Estado de São Paulo para a urgente necessidade de recomposição salarial.
Item 08 - Mensagem eletrônica recebida dos Movimentos: 'SOS Parques'; 'SOS Parque da Água Branca' e 'Água Branca', encaminhando Nota Pública, dando
conhecimento à sociedade, parlamentares, órgãos de imprensa e ao Ministério Público, da MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO pela forma como o Governo do Estado e
sua Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) estão conduzindo a concessão, por 30 anos, dos Parques da Água Branca/Dr. Fernando Costa; Villa-Lobos e
Cândido Portinari.
Item 09 - Ofício nº 367/2021, proveniente da Câmara do Município de Martinópolis, encaminhada pela Presidência da Alesp à Comissão, sobre a Indicação nº
0552/2021, dirigida ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Carlão Pignatari, para que realize as intervenções necessárias,
junto ao Governo do Estado, a fim de que MARTINÓPOLIS-SP seja contemplada com uma unidade de consultório veterinário em contêiner.
Item 10 - Moção nº 26/2021, proveniente da Câmara Municipal de Altinópolis, encaminhada pela Presidência da Alesp à Comissão, de APOIO às iniciativas que
buscam combater os testes de cigarros realizados em animais.

